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När den propbylactiska behandling, hvars fördelak

tiga verkningar man på Engelska flottan i sä hög grad 

erfarit och m ed sa varma loford nu beprisar,  göres till fö

remål fö r  en närmare och utförligare betraktelse, finner 

man att dess hufvudsakliga moment var  af psychisk bety

delse. Ehuru nyttiga de åtgärder, som  till renhållningens 

befordran och provianteringens förbättring, af den sto

re reformatorn af Engelska sjöväsendet vidlogos, äfven 

voro, utgjorde de likväl icke lnifvudsaken af hans förtjenst, 

ty  denna bestod deruti  at t  han i sjöfolkets vård  och be

handling införde menskligbetens princip, och detta bör fram

för allt annat fästa en oförgänglig ära vid C o o k ’s namn, 

och den  framgång, hvarmed hans bemödanden kröntes, bör 

gälla såsom et t  ibland bevisen på de psychiska krafternas 

stora betydelse äfven i somatiskt afseende, och på den me

dicinska nyttan, äfven i rent kroppsliga s jukdom ar,  af att 

framkalla deras energi. Vi bafve ofvanföre anfört, att 

C o o k s  föregångare A n  s o n  förlorade vid sin verldsomseg- 

ling fyra femtedelar af sitt folk; för den förre deremot 

dog under en segling, som räckte i tre år  och aderton må

n ad e r ,  och derigenom att den utsträckte sig ifrån 5a° nord

lig till 71° sydlig bredd var  blottställd för de största om - 

vexlingar i climatiska förhållanden, af 118 mans besättning 

blott en enda, som redan vid utresan hade tecken till ph th i-  

siskt anlag. C o o k s  hufvudsakliga syftemål var  a t t  upp 

rätthålla sjömännens mod och m unterhet och ett ibland de 

förnämsta medlen dertill v a r ,  såsom redan ofvanföre är



näm ndt,  alt ej tvinga dem till arbete üfver förmågan, att 

faderligt söx'ja för uppfyllandet af alla deras nödvändiga 

behof,  renlighet, snygghet, beqvämlighet och föda, samt 

alt  bemöla dem med mensklighet och ak tn ing ,  utan att ef- 

tergifva något af ordningens och disciplinens fordringar. 

Troligen ägde C o o k  denna anförarekraftens medfödda ge

nia lite t,  som för upprätthållande af sin myndighet ej be- 

höfver yttre tvångsmedel ulan omedelbart inspirerar trohe

tens kraft i de lydandes bröst och f ram kallar  hos dem en 

dunkelt begripen, men dock varm och deras öfriga känslor 

öfverväidigande enthusiasm for den sak som lifvar honom 

sjelf. En sådan psychisk kraft alstrar omedelbart det man

liga m od, som ej blott trotsar faran utan älskar den , som be

segrar annars oöfvervinneliga hinder och genomtränger äfven 

kroppen  med en nästan till det underbara  gränsande helso- 

kraf t ,  emot hvilken sjukdomens annars krafliga causalmo- 

menter blifva vanmägtiga. C o o k s  matroser lärde sig tro

ligen af sin anförare denna egna kärlek till hafvet,  som 

utgör sjömanslifvets spiritus rec to r ,  och de tärikle såsom 

Björn:

Frihet och glädje på hafvet bo —  —  —

När jag blir gammal, vid grönskande jord 
Växer jag också väl fast som gräsen,

Nu vill jag dricka och kämpa om bo rd ,

Nu vill jag njuta mitt sorgfria väsen.



t

Lord A t i s o n s  sjömän deremot älskade landet.  Pä Iiaf— 

vet voro de främlingar; deras hem var  landet och delta 

fordrade dem tillbaka genom alla hemsjukans qval. Skönt 

ä r  denna deras innerliga och länglansfulla kärlek tiil landet 

i den verldsbekanta resebeskrifningen skildrad i deras fröjd, 

dâ de fingo se de grönskande s tränderna af Juan Fernan

dez. Ingen kan  läsa denna beskrifning utan rörelse, och 

dervid tackar man antingen himmelen, at t  man ej är en 

pressad m atros, eller ock önskar man sig alla besvärlighe

terna och trâket af en långvarig sjöfart, för al t  en gång i 

ett fullt och förtjusande mått kunna få åtnjuta den grön

skande jordens första helsning.

De mera direct på den somatiska sidan och endast 

medelbart på den psycbiska verkande åtgärderne af C o o k ,  

bestodo i förekommande af fuktighet och mephitis inom 

skeppet, genom vädervexling, sträng renhållning, förändring 

af barlastens beskaffenhet o. m. d ,  i utestängande af köl

dens och hettans för häftiga inverkan , å ena sidan genom 

eldning och â den andra genom bruket af tält på öfre däc

k e t ,  samt slutligen uti omsorgen oin vattnets och närings

medlens sunda och passande beskaffenhet. Vattnet förvara

des i kärl af je in  och ej af trä såsom förr  varit brukligt. 

I afseende på näringsmedlen vidtogs, utom andra åtgärder 

till förekommande af deras osundhet, äfven den att i die

ten införa ett större mått af vegetabiliska födoämnen än

t



flirr. De nya slags näringsmedel, hvilka C o o k  införde ocli 
som länge och troligen origtigt varit ansedde såsom positiva 

antiscorbutiska medel,  voro surkål och vört. Den lörra 
hade förut länge varit  använd på Holländska skepp och, dä 
Skörbjuggen pä dessa mera sällan förekom än på de Engel
ska, gaf detta C o o k  anledning att deraf göra bruk, och 
matroserna bespisades flitigt derm ed, till tvä skålpund i 
veckan för hvarje karl. Att surkål ä r  ett helsosamt tillägg 
till näringsmedlen och ett godt correctiv då dessa ej äro 
färska, utan to rra  och saltade, är ett genom de sjöfarandes 
erfarenhet bestyrkt factum, som mycket borde behjertasj i 
afseende på vår allmoge, hvilken under v in te rn ’ till större 
delen måste lefva af samma slags föda som folket till sjös; 
men att den syra, som deruti innehålles, verkar såsom ett 
specifikt anliscorbuticum, är stor anledning att betvifla. 
V ört användes dagligen och såsom det uppgifves med sär
deles fördel. Att den likväl e j ,  såsom d en ,  hvilken först 

föreslog den nämligen M a c b r i d e  trodde, är något spe
cifikt läkemedel, torde väl vara afgjordt, och dess dagliga 
bruk i större qvantite t synes oss ej vara att rccom m ende- 
r a ,  ty i längden blir den obehaglig, stundom alldeles vidrig 
och ger anledning till syrebildning i magen. Förtroendet 
for densamma har äfven i sednare tider aflagit.

I afseende på spirituösa drycker anlog C o o k  den äf
ven sedermera leniligeu allmänt erkända men ej alltid följ



da grundsatsen, a t t  brännvinet bör inskränkas, men i stäl

let vinet ökas. Att alldeles utesluta de spirituösa drycker

na ifrån sjömanslifvet, är  en nyare uppfinning, som svårli

gen kunde falla C o o k  och hans samtida in  och hvars än

damålsenlighet m an  äfven nu  har  skäl at t  betviila.

Både somatiskt och psychiskt verkade den ordning, 

med hvilken man vakade öfver folkets kroppsrörelse och 

hindrade detsamma att  till lätja och sysslolöshet missbruka 

den ledighet ifrån arbete, soin föranleddes af stilltje ock 

andra tillfälliga omständigheter af samma beskaffenhet Dans, 

lekar,  brottningar o. d. användes, då anledning till allvar

sammare sysselsättning saknades.

Den helsovård, soin till förekommande af Skörbjugg af 

C o o k  infördes på Engelska flottan, har der blifvit ej alle

nast bibehållen, utan alltmer och mer förbättrad ända till 

den högsta möjliga grad af fullkomlighet och måhända 

stundom urartat äfven till charlataneri och parad. Så sy

nes det förhålla sig med mycket, som förekommer i berät

telsen om P a r r y ’s expedition till nordpolen. Ifrån Eng

land hafva sedermera dessa förbättringar genom exemplet 

ulspridt sig äfven till andra nationers sjöförvallningar, och 

der i större eller mindre fullkomlighet blifvit eftergjorda, 

ehuru hos några, såsom det tyckes, i högst ringa mått.

Den ciualiva behandlingen af Skörbjuggen berodde huf-



vudsakligen på bruket af trenne slags medel. i .  Skarpai 
och urindrifvande ämnen. 2. Syror. 3 . Salter.

Ifrån äldre tider hafva flera drogver ifrån växtriket åt
n ju ti t  pris, såsom kraftiga antiscorbutiska medel och de bi- 
behålla ännu det traditionella förtroendet,  e lmru verksam
mare ämnen på de flesta ställen, redan innan Skörbjuggen 
upphörde  att vara grasserande, utträngde dem. De äro nä
stan alla mer eller mindre urindrifvande i följd af det p rin
cipium acre, de innehålla, och hvilket egentligen gifver dem 
character såsom läkemedel. Till dessa antiscorbutiska och 
ännu emot den scorbutiska Constitutionen vanligtvis använda 
och således i Skörbjuggsdecocterna hufvudsakligen ingående 
medel höra: cochlearia, armoracia, allium, lactuca, taraxa
cum,  sinapis, scilla m. 11. samt utom de egentliga medicamen- 
terna rätljkor, tallstrunt, rå potatis med ättika, o. s. v. Om 
sättet att bruka dessa ämnen skall sedermera vid afhandlin- 
gen om den scorbutiska Constitutionen talas. Emot den e- 
gcntliga Skörbjuggen voro de otillräckliga. —

Ibland syrorna har ett alldeles öfvervägande ryk te  blif- 
vit förvärfvadt af citronsyran eller rättare af de fruk te r ,  
som innehålla den, i synnerhet af pomeranser och citroner. 
Pomeranser anses i allmänhet äga före trädet ,  men de hafva 
af ekomiska skäl ej så mycket blifvit brukade. Citronsaf
tens verksamhet emot Skörbjugg är ett märkvärdigt factum 
och skulle vara ändå märkvärdigare, om Sir G. ß  l a n e ’s 
mening att det ä r  den ,  som utrotat Skörbjuggen , vore gr un-
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dad. I alla händelser är detta faclurn förljent af en mera 

utförlig framställning.

Enligt K e r r  skola redan, i 5g3 citroner och citronsaft, 

blifvit använda med framgång pä besättningen under H a w 

k i n s ’s befäl och W o o d a l l  skall J 636 uti en handbok i 

militärmedicinen tydligare hafva yttra t,  att citronsaft är det 

första och yppersta medlet emot Sköibjugg. Äfven den 

Franske läkaren D e l l o n ,  som i 683 medföljde en expedi

tion till Ostindien, beprisar citronsalten såsom ett kraftigt 

antiscorbutiskt medel. Det fanns således älven äldre upp- 

gifter om citronsaftens n y t ta , men vid Lord A n s o n s  märk

värdiga expedition fäste man på dem ej något afseende. 

Då åter genom de förfärliga förödelser Skörbjuggen ibland 

denna expeditions sjöfolk åstadkom, en ny väckelse föran

leddes till undersökningar om denna sjukdom, framträdde 

i'jb'i- L i n d  med sin i flera afseenden förträffliga afhandling 

on the Scurvy, och det var egentligen genom den,  som 

citronsaften vann sitt sedermera bibehållna anseende. L i n d s  

påstående alt citronsaften, gifven i tillräcklig mängd, åstad

kom en hastig cur af Skörbjuggen äfven sedan denna upp

nått en så hög grad, att all läkarebehandling syntes vara 

fruktlös, h a r  sedermera genom en rik och mångfaldig erfa

renhe t  blifvit bekräftadt.  Den blef i följd deraf det mest 

brukade Skörbjuggsinedel i England och då 179^ B la  n e  

emotlog förvaltningen och styrelsen af krigsflottans medici-



nalverk ,  bief den der allmänneligen anbefalld äfven såsom
/.

prophylacticum. Ifrån den liden utdelas, ifrån det skeppet 

varit till segels i i 4 dagar, dagligen till IrVarje man af be

sättningen ett uns cilronsalt och halftannat uns socker, for 

a l t  blandas med v in , vatten eller grogg. Ehuru ännu dä 

när  denna författning vidtogs eller 17 9 5 ,  Skörbjnggspalien- 

ter  ej sällan förekomrno, var redan året derpå eller 1796 

förhållandet så fö rändrad t,  alt B l a n e  vågade ej mindre i 

sina Embetsberättelser än i sina skrifter offentligen förklara 

det Skörbjuggens härjningar redan alldeles upphört ,  och att 

detta härledde sig hufvudsakligen ifrån det allmänt införda 

bruket af pomeranser och citroner. Ännu i 83o fortfar  

liaus öfvertygelse om en sådan citronsaftens storartade ver

kan oförändrad, och han säger bestämd t at t  han  aldrig sjelf 

sett något epda fall af Skörbjngg, som motstått citronsaftens 

curativa kraft och vid genomläsningen af llere hundrade ,  

til l honoin inlemnade, Skeppsläkarejournaler träffat endast 

två undanlag ifrån den allmänna regeln. *’l t  is sui generis 

—  nil simile nec secundum ’ ytli’ar han sig ’’It may be 

affirmed w ith  truth tbat it performs not only w hat 110 other 

remedy will perform in this disease, bu t  w hat no other 

remedy will effect in any know n disease whatever.”

Då man sammanfattar dessa erfarenheter om citronsy

rans verkningar och de dermcd analoga om syrors verkan 

1 allmänhet på symplomer af hæmatosepsis,  ä r  man frestad



att antaga det de samtliga syrorna skulle verka analogi med 

citronsyran ,  och kunna fullkomligen ersätta den. Ernot 

denna åsigt reserverar sig L i n d ,  dä lian säger: ”1 cannot 

omit upon this occasion observing what caution is at all 

limes necessary in our reasoning on the effect of medicine, 

even in the w ay  of analogy, which would seem the least 

liable to error. For some might naturally conclude that 

these fruits are but so many acids, for w hich  tamarinds, 

vinegar, spir. salis, elix, vitrioli and  others of the same 

tr ibe , w onld  prove excellent succedaneums. But upon

bringing this tho the test of experience w e  find the contra

ry. Few ships have ever been in w an t of vinegar and lor 

m any jears before the end of the last w ar  all were suppli

ed sufficiently with elix. vitrioli. Notwithstanding which 

the Channel fleet often put on shore a thousand men mi

serably overrun w ith this disease and many hundreds b e 

sides died in their  cruises. Upon those occasions tarwaler, 

saltwater,  winegar and elix. vitrioli especially, with many 

other things, have been abundantly  tr ied to  no purpose; 

whereas there is not an instance of a ship’s crew being ever 

afflicted with this disease, w here the before mentioned 

fru it  (lemons and oranges) were duly and in sufficient 

qvantity administered”. Dock medgifver lian pa ett annat 

stalle af sin skrift alt äfven andra f ruk ter  än de nämnda 

hafva en antiscorbutisk kraft ,  och ibland dem äfven äpplen, 

hvaraf skulle följa at t ,  0111 äfven ej  alla, åtminstone nägra



at de öfriga växtsyrorna, emot Skörbjuggen verka analogt 

med citronsaften. Dock hafva försöken att med ätlikesyra 

och vinstenssyra ersätta citronsyran, ej lyckats; ej heller sy

nes man hafva haft någon framgång med svafvelsyra, salpe

tersyra och saltsyra, som äfven hlifvit använda i samma 

afsigt.

1 afseende på citronsyrans, alla andra medel öfverträf-  

fande, antiscorbutiska k raft ,  öfverensstämm er, alla mindre 

betydande män oberäknade, till alla delar den berömde 

T r o t t e r  med L i n d  och ß l a n e ,  och således kan fö rd e t ta  
medel åberopas det gemensamma vitsordet af skeppsmedici- 
nens hittills kända 3 :ne största auctoriteter. Emot delta  

på många tusental af iakttagelser grundade v i tso rd ,  har
S t e v e n s ’s ofvanföre anförda käcka men på blott en enda

»
iakttagelse livilande protest,  en ganska pusslustig dvergskep- 

nad ; men det bör ihogkommas, att den i likhet med mån

ga andra den fräcka sjelfklokhelens y ttr ingar,  livilka i vår 

tid så hurtigt tillägga sig erfarenhetens namn, haf t  förmåga 

att för en lid hos flera göra sig gällande. Men hvarifrån 

kan sådant härleda sig? —  Den ihärdiga troheten  till en 

idé eller theoretisk grundsats kommer, i följd af den mensk- 

liga tankekraftens oförmåga att  djupt och fullständigt upp

fatta och utveckla idéen, ofta i verklig och ännu oftare i 
skenbar strid med erfarenheten , och derifrån hafva månge 
i vår tid tro tt  sig hafva skäl, at t  draga den slutsats alt det 

just är negationen af theoretiskt d jup,  som hos de menin

gar, hvilka yttras, utgör erfarenhetens pålitligaste critérium.
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Utom frukterna s je lfv a , livilka naturligtvis äro krafti

gast, användes vanligen der« utpressade saften. För att åter 

denna skall vara verksam bör den vara frisk och alldeles 

fri ifrån unkenhet eller mögel. Den bör således efter 

L i n d ’s föreskrift renas ifrån alla pulpösa ämnen och in -  

spisseras, då den länge, enligt L i n d  i flera år, kan förva

ras i glas- eller posslinskärl,  utan att taga skada. Att ater 

i stora trätunnor förvara densamma, utan att den förut 

blifvit hvarken  renad eller inspisserad är högst oljenligt, 

och man kan, enligt erfarne mäns intyg, då alldeles icke 

räkna på dess verksamhet emot Skörbjugg. Dessutom blir  

den i delta skämda tillstånd vidrig och motbjudande och 

kan derföre ej användas i tillräcklig mängd.

Dosen af densamma är tre eller fyra uns på dagen. 

L i n d  och ilere andre tillstyrka, att blanda den med vin, 

för att derigenom göra den drägligare för mögenv men 

T r o t t e r  säger detta var alldeles onödigt. När den är af 

god beskaffenhet, behöfver den ej något sådant tillägg för 

alt vara behaglig och ej på magen hafva några skadliga 

verkningar. När nästan alla andra läkemedel, säger L i n d ,  

väcka eckel och afsky, förtä ra de sjuka de f ruk te r ,  som 

innehålla citronsyra och deras utpressade safter med en 

stor och alldeles egenartad njutning. Erffigt T r o t t e r  skall 

cristalliserad citronsyra upplöst i lG eller 18 delar vatten, 

fullkomligenersätta citronsaften. Den mening M e a d  y ttra 

de och äfven en och annan sedermera eftersagt, alt det



var genom skalens aromatiska innehåll ,  som pomeranser 
och citroner voro så angenäma och helsosamma f®r Skör-  

bjuggspa tien ter, är således alldeles utan all grund.

Ibland salterna är det egentligen koksalt och salpeter,  
som vunn it  något anseende. Det förra har brukats förnäm

ligast i form af hafsvalten, som dracks till ett stop eller 
något derutöiver på dagen, och vanligen verkade lindrigt 
laxerande. Alt det genom den sistnämnda verkan bidrog 
till mildringen af några af symptomerna och måhända äfven 

derigenom, i likhet med andra laxermedel, till euren i det 

he la ,  torde väl kunna antagas, men någon särdeles stor be

tydelse såsom radicalmedel, torde i kraft af erfarenheten 

derom , ej kunna detsamma tillerkännas.

Salpeter deremot har  vunnit ett större rykte. En E n
gelsk skeppsläkare P a t t e r s o n  yrkade u ti  en skrift,  som 

u tkom  1794 ,  att en upplösning af salpeter uti vinättika ha 

de  såsom antiscorbutiskt medel företrädet för citroner och 

citronsaft. Han brukade en upplösning af 2 uns salpeter i 

e t t  q varie i’ vinättika och gaf deraf först en half uns 2 till 
3 gånger om dagen, samt fomenterade derjemte dermed ul-  

cerationerna och svullnaderna. Då medlet hade god verkan 

på  Skörbjuggen och ej förorsakade eckel ,  colik eller diar- 

rh é  ökade han dosen till ett u n s ,  samt förstärkte upplös

ningen sedermera genom fördubbling af salpeterns halt,  så



a t t  formeln sedermera blef 4 uns salpeter pä ett  qvarter vin

ättika , och dosis två matskedar 2 till 3 gånger om da

gen. För några sjuka måste denna salpetermixtur utspä

das med vatten ,  men de flesta fördrogo den i dess concen- 

trerade form. För några kunde  dosen ökas till 8 uns på 

dagen. Hos några få ”delicate habits’’ förorsakade den dock 

retning hos magen och tarm kanalen , men detta  förekoms 

genom intagningen af ett eller två gran camfert näst före 

eller efter mixturen. —  I nyare tider är det hufvudsakli- 

gen C a m e r o n ,  som bekräftat P a t t e r s o n ’s method och 

y rka t  dess företräde framför citronsaften. Bägge påstå att 

salpetern hufvudsakligen emot den Scorbutiska bröstaflectio- 

nen ä r  kraftigare än denna. Dessutom var  den sär

deles verksam emot de dysenleriska diarrbéer, som stundom 

uppkomma i Skörbjugg, hvaremot förstoppningen genom 

densamma ibland ökades, då man således derjemte måste 

bruka laxerm edel,  vanligen cremor tartari.

I sednare tider har  ma n ,  såsom ypperliga skörbjuggs- 

medel,  beprisat clilorkalk och chlornatron samt chinasal- 

te rna ,  men m er i följd af hypothes och analogi än af erfa

renhet. För de sednare skulle man dock kunna åberopa, 

det u n d e r  Skörbjuggens grassationsperiod chinabarken 

hörde till de m era  beröm da medlen deremot. R o b e r t s o n ,  

som är  en ibland dem , hv ilka  föreslagit dessa salter, grun

dar sin förmodan om deras ny tta  blott på ett enda f a l l , 

der symptomerna liknade Skörbjugg och säger i anledning



deraf:  ’’were it ever my fortune to tr^at scurvy extensi
vely again, i should trust chiefly to qvinine or the chloride

l u t e d ,  as a topical application ; w ith , of course, a liberal 

supply oi vegetable matter w here  it could be obtained.

1 afseende pâ de enskilda symptornernas särskilda be

handling anse vi oss böra anföra följande.

Emot förstoppningen måste laxermedel användas ,  och 
deras verkan synes undersundoin liafva radical betydelse. 
Den af några , i synnerhet B o e r h a a v e ,  tillstyrkta radical-  
behandlingen bestod således hufvudsakligen af purgermedel. 
Ehuru detta var o rä tt ,  bör dock bruket af laxefmedel ej 
försummas. L i n d  säger alt föreningen af laxerande och 

urindrifvande medicamenter äro af hnfvudsaklig nytta ,  och 
inan skulle i följd deraf. kunna använda en method, hvilken 
hvilar på samma princip som behandlingen af Gikt. Man 
bör i allmänhet använda endast lindrigare m edel,  men om 
de ej förslå, måste starkare tillgripas, ty  upphäfvandet af 

förstoppningen eller ,  som är detsamma, återställandet af se- 

cretionerna i magen och tarm kanalen, är et t  nödvändigt 
villkor lö r  en fullkomlig cur.

Emot oppressiouen och stickningarne i bröstet, samt 
hostan och de öfriga symptomerna af bröstets lidande, äf- 

ven då de stiga till graden af skenbar phthisis, användes

of soda internally and to the chloride of lime properly di-


